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Tidning för Helsingfors

F. FÖRSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards

16, Vestra Henriksgatan 16,

Dagligen omväxlande frukosträtter,
2»fi X33 ID jSV<3- £cåja. 2—5 e. =0.. å1:6

Soupers a la carte

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A_telier förpoträ.tteriin.g'.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Vahiatistfttfan X:o Hl. Telefon JY:o 2fi4.

N:o 14 Fredagen den 3 November 1893

SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 3 November.

HAMLET,
PRINS AP DANMARK.

Sorgspeli5 akter (3:dje, 4:de och s:te akten hvardera
i2 tablåer) af WilliamS/takspeare.

Personerna:
Claudius, konung afDanmark. .Herr Swedberg.
Gertrud, hans gemål Fru Bränder.
Hamlet, hennes son iett tidigare

gifte med förre konungen . . Herr Lindberg.
Vålnaden af Hamlets fader. . . Herr Malmström.
Polomus, statskansler Herr Eiégo.
Laertes, hans son Herr Södergren.
Ophelia,hans dotter FrkGerasimovitsch

(debut).
Osrick \ "t studie- ( Herr Salzenstein.
Rosenkran/ [ hofmän |kamra- ) Herr Wetzer.
Gyldenstern ) ( ter till \ Herr Enberg.
Horatio, Hamlets vän J Hamlet { Herr Berlin.
Marcellns j .( Herr Larsson.
Bernardo \ vakter <j Herr Engberg.
Francisco ) ( Herr Öländer.
En präst Herr Larsson.
Förstaskådespelaren Herr Öländer.
Andra skådespelaren Herr Hultman.
Tredje skådespelaren Herr Linderoos.
Första dödgräfvaren Herr Wilhelmsson.
Andra dödgräfvaren Herr Precht.
Herrar och damer vidhofvet. Pager. Tjänare. Dra-
banter. Munkar. HändelsentilldragersigiHelsingör.

Prolog-en Frk Borgström.
Teaterkonung-en . . . Herr Öländer.
Teaterdrottningen. . . Herr Hultman.
Lucianus Herr Linderoos.

Emellan 3:dje aktens 2:dra tablå och 4:de aktenintetuppehåll.

Orkestern utför
Ouverture till Hamlet" BaohFörestycket

Emanuel.
Nesvadba

August Lindberg.
(Hamlet i Hamlet".)

Det blir snart 20 år sedan August Lindberg se-
nast spelade Hamlet på vår scen. Under den tid
sedan dess förflutit har hr L. uppträdt i denna sin
glansroll otaliga gånger ihela Skandinavien och där-
för skördat de amplaste loford för sitt konstnärliga
spel. Hr. L. liar tillhört vår svenska teater under
fiere skilda repriser; spelåren 1872 — 1873 ocb 1876—
77 som skådespelare, hösten 1887 gaf hr. L. gästrol-
ler och från denna höst har hr. L. tagit engagement
både som skådespelare och scenisk instruktör. Bland
de uppgifter hr. L. löst hos oss vilja vi framhålla
från tidigare år:Georg Stavens i..En arbetare". Richard
Sheridan, BasaanioiKöpmannen iVenedig." Leontes i
En vintersaga", v. StöberniUr lifvets strid". Mawrice
Dumesnil iMän af ära" m. fl.; från hans gästspel:
Osvald i..Gengångare", Grringoire", Sosmer i Rosmersh-
olm", Hjalmar Ekdahl i »Vildanden" m. fl., under den-
na höst Blenkarn i Tatlmvs hemlighet". Stensgård i
De ungas förbund", och Serent iEtt handelshus.

SUOWI. TEAATTERI.
Perjantaina Marraskuun 3 p:nä 1893

PÄPPILAN TU VASS A.
1-näytöksinen huvinäytelmä KirjoittanutMARTTI WUORI

Suomalainen alkuteos.

Henkilöt:
Aaro-mestiiri, entinen sotamies, vanha pappi-

lassa eläjä AlekBis Eautio.
Olli Millionen, keski-ikäinen leskimies....lisakki Lattu,
Tirkkosen Leena, kupparimuori Naémi Kaliilainen
Hciskaspn Anni, morsian Mimmi Lähteenoja
Luuska-Tiiiivotti, puliemies Niilo Stenbäck.
RoTasti Emil Falck.

S.AIT U 11I.
(L'Åvare.)

i-näytöksinen komedia. Kirjoittanut Moliére
Henk i1 ö t

Harpagon, Cléanten jaElisen isa,
Mariarmen kosija *) — — — — —

Cléante, Harpagoninpoika,Marian-
nen rakastaja Knut Veckman.

Elise, Harpagonin tytär, Valéren
lemmitty Kirsti Sainio.

alere, Anselmin poika, Elisen
sulhanen Anton Franck.

Marianne,Cléanten lemmitty, jota
Harpagonkosii Bertha Vitikainen.

Anselme, Taleren isa Emil Falck.
Frosine,naimistemppujentoimittaNaémi Kahilainen.
Herra Siimon, kaupustelija . ..lisakki Lattu.
Jacques,HarpagoninkokkijakuskiTaavi Posonen.
La Fleche, Cléanten palvelija . .Aleksis Eautio.
Claude, Harpagoninpiika....Mimmi Lähteenoja.
Brimlavoine \ Harpagonin pal-/ Hemmo Kallio.
La Merluche / velijoita . . .. \ Julius Sario.
Komisarius Niilo Stenbäck.

(Tapaus Pariisissa, Harpagonintalossa.)

*) Harpagona vierailee herra Adolf Lindfors.

NäytäntÖ alkaa k:lo Va BJa loppuu k:lo Va 11

l:sta mellanakt:Vaggvisa . . . .
2:dramellanakt:Loreley-Paraphrase.
3:dje mellanakt:Finale ur op. Moses
4:de mellanakt: La belle Amazone

Eossini.
Löschhorn

Börjaskl. 7,80 och slutas omkr.kl. 10,45 e. in

CHARLES RUS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esp
IHSSSHSSLIFFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET *i J. H. WICKELdIGTOftUI

iStockholm Vinhandel.
meddelar livförsäkringarpå förmånligaste vilkor

Franska Lifförsäkringsbolaget j

JlrraßsFörsäkringstag are erhålla 3/4 af vinsten
on årligen oller efter 15 prisbelöntpå många uställningar,sist på världs.

Carl von Knorring, utställningeniChicago,år (vinstklass) samt därefter år/igen.
E. A. HJELT, 1i Guldmedalj1890.Kontor: Mikaels

Generalagent förFinland jvA'.^H^vtr^^i^^^^'^'^M^^^'^^' i**^^

lanadg. 31, 1 tr. upp

6. cft. éCjeli.
I Helsingfors. a

|Representerar l:sta klassens i
t Vin, Spirituösao.Conservhus. i
I G. H. MUMM & C:o, Reims, t
I i CHAMPAGNE. I
't LUCIEN FOUCAULD & C:o Cognac |

cMn onsera i
RÄUNIO & C:o.

VIN- FRUKT- DELIKATESS- Cf ££ Brand-
I&vea".oh KOLONIALVARUHANDEL.

Hörnetaf Boulevards- o.Henriksgatorna Carländer.
Telefon 1649. 1 1niiiin»»- »

InstrumentmakarePAUL DETTMANN: Optiker

STfIfSTS fi^nihåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLEVÄROR
j tt J| #■ äfvensom iELEGANTA KAPPOR
I Wj Wj DanaBfcrAd.Cieri under ledning af framstående "Wienerdirectris.

Lifförsäkriiufs Kontor: '-
användas vid >>i/ii>t'i*i,'i^^^t
nn/eket prisbilliga, servras mmtera å alla
fina kaféer och restaurationer

T7nf/erni,(i Vinleitllaven

Helsingfors



-
mn n fj f> Au.don utmärkande sig, för en iFinland Seldon af alla slag; isynnerhet framhållas Kl

C/J. CJahÖOSSOnS ICfköQ ]iittiUs ännu icke uppnådd elegans och hållbarhet durabla nickelbeslagna engelska reden.
vid flere världsexpositioner

prisbelönade MllvärJcn/ingctv s. s.
samt fullt jämförliga med de bästa utländska,
men vida billigare. tffiofferfar

C. E. Lindgrens
*%4 SorstäinåQri-Jlffär, K»

Alexandersgatan 46. Centrals hus.
Alla sorter finare och gröfreBorstar, Artist &Mälarepen-

slar, Toilettartiklar, Friser- & Finkammar, Tvålar, Amykos,
Parfymer, Portömonäer &Plånböcker ra.m. tillbilligapriser hos

O. E. Lindgren,
Alexandersgatan 46. Centrals hus.

kifförsähringsakfiebolagef

Jul '%m Å w ¥ Ct^
JSifförsäEringar & £if räntor.
Billiga premierß liberala försak-

ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsbolaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkring-ar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barnförsäkringarna. L'Urbaine är
fortfarande det enda bolag,som med-
delar uppskjutna livförsäkringar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von iffinorring,
Kontor: Mikaolsgatan 1.

i
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■i) e,mÖppet: Söckendagarkl. B—3 £. m. och s— '

Sön- och helgdagar „ 9— 2 f m.

G. F. IYBIRGS CAPE
Alexandersg. 12, Telefon 52,

~>i Frukost- och Middagsservering'.
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Lördagen den 4 November

Program

Ouverture tillop...HvitaFrun■' .Boiéläieu.

Schalzwalzer Straus.
Ländier ur op. Der G-ouverneur

von Tours" (ny) Beinecke.
Kröniiigsmarsch Svendsen.

Paus.

Ouverture till ..Hebriderna-' .Mendelssohn.
Coiicertino, för klarinett. . .Bummel.

(Hr. Höflmayr.)

Elegie, för stråkorkester . . . Tschaikoivshj.
RapsodiIoch II Lalo.

Paus.

Cortége (Fantastiskt tag) . . Ifoszkowski.
»Souvenir de Beaulieu", för

stråkork, (ny) Diaz.
Zigenardans Dargomiski.

Obs! Nästa konsert tisdagen den 7 Nov.

<^«T{y#@#(B^/^

\ f*ssb V»BUMÄS*£ ..^^B

Undervisning ipianospel D edS"*v^0 r r Albertsgatan 17.

& J. F. Lundqvisfs Jj* d elsmagasin.*
Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. J)

[J Spccielt framhålles en stor collection JJ
billiga, pelsfodrade Rotonder. Inköp jt

£"* och beställningar göras med största för- J*^
del före vinterns inbrott. 'j*j

J. SUNIS SKRÄDDERI
Stora KobertsgatauN:o 3,

utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt
Tel.11SS.

Teaterbref från London

London d 22 Okt
Den första händelsen af betydelse i

den sedan några veckor tillbaka åter
öppnade teatersäsongen iLondon, var
uppförandet af det stora symboliska
skadespelet The Tempter (f restaren")
på Haymarket Theatre under ledning
af den utmärkte teaterdirektören och
skådespelaren Beerbohm Tree. Stycket
är författadtpå vers af Henry Arthur
Jones, en af de ytterst få värkligt ta-
langfulla yngre förmågorna blandEng-
lands nu lefvande dramaturger. Han
har redan gjort sig ryktbar genom en
serie realistiska skådespel med motiv
nr det moderna engelska lifvet, bland
hvilka The Middleman t. o. ni. blifvit
uppförd iHelsingfors under titel „Un-
derklass".*) Nu har hr Jones emeller-
tid för första gången försöktsig på
att skrifva ett hjeltedrama, hvilket —
skenbart åtminstone — förflyttar oss
tillbaka till medeltiden och kastar oss
in i det slags pittoreska sociala lif,
som var utmärkande förden romantiska

*) Under denna säsong under titel
»Tatlows hemlighet".

Red. not

riddartiden Som ett företag af detta
slag är ytterst sällsynt iEnglandsny-
aste dramatiska literatur, var det helt
naturligt, att man med en viss spänning
afvaktadehur den firade realistenskulle
lyckas med sitt ärelystna tilltag. Och
ärelysten må man kalla författaren till
The Tempter, ty han har isjälfva vär-
ket försöktgöra hvad Goethe försökte
i sitt stora mästerverk Faust". Hr
Jones „frestare" är nemligeningenan-
nan än mörkrets furste iegen person.
Det är den dystra centralfigureniMil-
tons Paradise Löst", himmelens mot-
ståndare, som han försökt framställa
på scenen och på samma gång göra
möjlig, begriplig, logisk och förfärlig.
Idetta försök har hr Jones icke lyk-
kats, och man kunde icke hoppas, icke
vänta att han skulle lyckas. Missta-
get var att alls försökanågot dylikt.
DramatiserandetafMefistofeles ochhans
sataniska lek med människoödenligger
väl egentligen utanför det möjligasom-
råde. Hvarje framställning, som ej är
alt för ohygglig att kunna åskådas på
teatern, krymper genast ihop till det
groteska, ja, till det löjliga;och män-
niskoslägtets erkefiende antager propor-
tionerna af det lätt lurade trollet eller
dcii elake dvärgen i en fesaga. Hr
Jones har emellertidkonstrueraten Me-
fistofeles, som ena ögonblicket styr ett
till undergång dömdt fartyg mot klip-

porna, samt andra ögonblicket uppträ-
der som skroderande soldat eller för-
klädd, lismande munk. Ändamålet med
all denna afgrundsfurstliga maskerad är
tämligen obetydligt: nemligen att hin-
dra prins Leon af Auvergne, en medel-
tida fransk potentat, från att gifta sig
med en engelsk dam, Lady Avis —
hvarigenom det med detta äktenskap
afsedda förmedlandet af fred mellan
England och Frankrike skall förhindras.
Denna intrig ger snarare en känsla af
Mefistofeles' vanmakt än af hans makt,
ty han måste ju uppbjuda all sin list
för att kullstörtaen praktiskplan, som
igrunden blott är ett diplomatisktkort-
hus. Om hr Jones misslyckats iatt
framställa Satan i alt sitt majestät,
så har han däremot gifvit en förträfflig
skiss af en underordnad djefvul af den
rent konventionella typen.

Från skådespelarenssynpunkt — hvil-
ken sällan är kritikerns synpunkt —
är emellertid The Tempter nästan ett
idealiskt skådespel. Det är fyldt af
karakterer, livilkaäro bredtuppfattade,
bredt behandlade och skarpt färglagde— karakterer, som framkallaskådespe-
lames bästa teknik, utan att behiifva
minsta analysering. Prins Leon af Au-
vergne till exempel,med sina själfklara
dygder, sina lätta synder, sina demon-
strativa passioner och sorger, passar
särdeles väl för den omtyckta skådespe-

låren hr Fred. Terrys robusta hjälte-
teknik, Lady Isobels enkla lättrogen-
het, äregirighet och kvinnlighet gifva
den ståtliga miss Julia Neilson tillfälle
att med mer än vanlig fördel använda
det plastiska spel, hvilket i så hög
grad är hennes metod. På samma
sätt med lmfvudrollen, hvilken uppen-
barligen ger en aktör medhr Beebohm
Trees speciella begåfning ett ypperligt
tillfälle att lysa iall sin mångsidighet.
Kär Mefistofeles förklarar för lady Iso-
bel, att han är just, hvad folk ..tror
om honom", att lian, alt efter som det
lämpar sig är „sångare eller resenär,
hofman, filosof eller soldat", känna vi
genast att hr Tree har fått en roll,
som lämnar fritt spelrum för den om-
växling han älskar och livari han ar
så framstående som skådespelare. Att
spela titelrollen i The Tempter är på
visst sätt att spela många roller. Ingen
af dessa roller iir synnerligt svårfatt-
lig. Det hela är en rakt på sak gå-
ende, slående roll, och hr Tree spelar
den på ett enkelt slående siitt. Rollen
kan blott tydas på ett sätt, och den
kunde omöjligt i London ha fått en
bättre tolkare.
Iöfverenstämmelse med det mimera

universiellabruket iLondons teatervärld
har direktionen förHaymarket Theatre
gjort sitt yttersta — och detvill säga
en hel del, då det är fråga om en för-

RkßK¥lilCl¥K¥.
Omöjligt för någon att utföra,underhålla

och reparera elektriska Ring-, Telefon- och Belys-
nings-anläggningar så väl, snabt och billigt som

ElektroteknikerNic. Antipin.
Nylandsgatan 34. T. 897.

Sam von cdells
Målerirörelse & Ritkontor

Högbergsg.37. Tel. 1542.
alla till yrket hörande arbeten, omsorgs-

fullt och billigt.
Utför

Kostnadsförslag uppgöres på allt arbete
på förhand.

SPBCIALITÉ:
Dekorationer utförda iviss bestämd stil

IJ HOTEL KAMP. I
IHOTELLETS RESTAURANT

serveras dagligen kl. 3— 5 e. m.
Table ca.'lxöt©

å 2 mk
Smörgåsbord 3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgårdsbord 4 rätter & kaffe.

Dagligen
KONSERT

af E. Schmidts Kapell
iRestauranten kl. 3— */«6 e. m.,iFest-

s.ilen från kl. Ö e. m
OBS,! Vid arrangerandet af större tillställlningat såsom

middagar, soupéer etc. erhalles musik af B. Sclimidfs ka-
pell utan skild afgift.

I'n
"

I"'"
Ij

*

■
3 Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.! | f^.o(^ '\ Ingång från Glogatan. /*"



T, stort urval,
:ar,- jagt- och skolväskor.

Portföljer,billiga, '
i

-, ~ . . ..
växdportföijer, Ik 1 hos Hiex. t. Lmclberq,

Bärremmar af flere slag, v
Piåntaöciter m. m., m. m.

*
£. Butik: Michaelsg. 2. (Wredes hus).

ALEKSANTERIN TEAATTERI.

Tournée Ida Aaiberg-Kivekäs.
Lauantaina 4 päivänä Marraskuuta 1893

Kamelianainen.
5 niiytöksinen draama. Kirjoittanut A. Dumas fils

Henk i1öt

Marguerithe Gautier
Armand Duval . . . .
Herra Duval, Armandinisä
Gaston Kieux
Samt Gandens
Kreivi de Giray
Parooni Varville
Gustave
Tolitori
Prudence
Nichette
Olympe
AuaTs
Nanine
Asioitsija

Bda Aalberg-Kivekäs.
Evex-t Sutinen.
Kaarlo Frisk.
GöstaEnström.
Pasi Jääskeläinen.
Kaarlo Limnell.
Alarik Book.
Oskar Bosqvist.
Kaarlo Limnell.
Alma Lnnd.
OlgaKosonen.
Meeri Salin.
Maikki Book.
Bärtta Liljestrand.

Palvelijoita,

Alkaa kello 7,30 — päätty nom 10,30
Ovet avataankello 7 ,j. p. p.

Piletticn hiimat
Nojat., Pr.-avantsc,IRAviperalla
Parketti, P.-loge,IRivi sivulla .
Parterre
IIRivi peralla ja avantsc. . . .
IIRivi sivulla
Kalleria

Ennakko ost. 50 ja "25 p

M. 5:
* 4:
* 3

„ 1:50

un T

Ägmiaraft

IMs
NYA EXPRESSBYRAN

Norra Esplanadgatan N:o 21
~Sh TelefonNio 925. Kr

Uppdrag och kommissioner af
alla slag utförasskyndsamt, diskret och
billigtSeuraava näytäntö sunnuiitaina.

GRAHN, HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. »"fflRBÄffU

8
9

Hotel Kamps
Festsal

från kl. 9 e. m

Program:
Fredagen den 3 November

Marsch „Intåg" . . .
Ouverture „Hemkomsten
Tals* Cagliostro" . . .
Julsång

PAUS

Fantasi ur Lakme
Polka, Lilla Löjtnanten . . .
Fjärilsdans
Variationer öfverstudentsång
Galopp „Alltid glad- . . . .

Ijördagen den 4 jVoveniber.

Marsch Albrecht . .
OiiArerture Stradella"
Polka Perliner Dalen
Adagio contabile

PAUS
Potponrri Faust" . . .
Vals .,Polstjärnan. . . .
Liebesgötter
Loreley
Galopp nUnter Kreuzband

Rung

Fahrbach.
Mendélssohn
Strams
Adam.

Ttelibes.
Kuhlau

Suppé.
RLxner,

Kamzak.
Flotow.
Pehél.
Beefhoven

Gounod
Waldteufel.
Erleriberg.
Neswaden.
Heyer

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o 53
"sEtablerade 1835 Etablerade 1820

■ _ pcesjstjAe. l^eims Champagne,

1 /ff /

f/ * °Ja
Specialité: '.i Médailles dov". Specialité: Carte ä'ot'".

Generalagent förFinland Agenturen „VINIC ÖL E" cö

COdfierman cTilgmann,
®hHelsingfors

-.-;:v;-:> ef. cg. <ff:s resfaurant rekom^^%JTat
sta klassens Londonteater — för att
hr Jones Tempter skall locka publiken
såsom ett dekorationsstycke, om det till
äfventyrs misslyckas iatt locka såsom
ett poetiskt drama istor stil. Oafsedt
de ofta klangfulla och sinnrika verserna
samt det förträffliga spelet, förtjänar
The Tempter isjeltva värket ett besök
försin utomordentligtvackra och konst-
vika uppsättning.

John Bull

r^^|s|jr>

Notiser.
—

Svenska Teatern. Till spel-
ning har antagits Ivan Turgeniew's 1
akts lustspel ,,Arfskiftet".— OmIdaAalberg-tournéen läses
i söndagsnummeru af den danska tid-
ningen Politiken": Tournée Ida Aal-
berg under hr. Harald Molanders led-
ning begynte senaste söndag sitt fält-
tåg iHelsingfors. Det finska skåde-
spelet .,Sylvi" uppfördes och blef en
stor triumf för fru Aalberg, som under
några år har hållit sig borta från sce-
nen och nu synes rikare och starkare
i sin konst. De finska tidningarna

spå tournéen den största framgång1i
Skandinavien.— Slawiansky's berömda kör
från Petersburg, icke att förblandamed
zigenarkörerna, uppträder för första
gången härstädes isocietetshusets stora
sal om söndag. Kören,damer ocli her-
rar tillsamman 45 personer, alla iklädda
praktfullaryska bojarkostymer,harmed
stor framgång' uppträdt i de flesta af
Europas större städer och öfveralt
skördat det lifligaste bifall för sin mu-
sikaliskt vackra sång och sin utmärkta
ensemble.
IKiga, där kören senast uppträdt.

har dess prestationer väckt formlig en-
tusiasm.

Körens stiftare och ledare är herr
Dimitri Alexandrovitsch Slaviansky.

— Skådespelaren Zachris Zach-
risson, firar den 12 dennes iNorrkö-
ping sitt 25-års jubileum såsom skåde-
spelare. Ianledningdäraf gifver Arp-
pes sällskap, vid hvilket hr Z. f. n.
är anstäld, sagde dag en festrepresen-
tation, hvars program upptar ett pro-
verb, Speladt af fru Håkanson och herr
Svennberg, samt) lustspelet ,,Fromma
önskningar", där herr Z. har en glans-
roll. Av ISIiS utförde hr Zachrisson
sin första roll å Kungl. teaterniStock-

holm och tillhörde därpå de kungliga
teatrarne. Hr Z. har spelat närmare
300 roller vid olika sällskap, såsom
Helsingfors svenska teater. Dra-
matiska och Södra teaterniStockholm.
Albert Ranfts, Stieglers, Carlbergs, fru
Elffors och nu senast Avg. Arppes
sällskap.— Fru Teresa d'Albert-Carreno
konserterar för närvarande iKöpen-
hamn. Programmet till hennes första
konsert utgjordes af: Toccata och fuga
af Back, Sonata appassionata af Beet-
hoven, Nocturno, Barcarole och Bullade
(G-moll) af Chopin samt kompositioner
af Schubert, Hubinstein och TAszt.— Anna och Eugen Hildach ha
älven konserterat nyligeniKöpenhamn
och vunnit stort erkännande af publik
och kritik.— Opéra-Comique iParis har se-
dan 1880 gifvit öfver hundra föreställ-
ningar utaf livar och en af följande
operor: „Jean de Nevelle'' (105),
L'Amour médecin" (113), Les Con-
tes d'Hoffman" (131), Lakmé" (172).
..Manon" (201), Le roi dYs" (153)
samt Esclarmonde (100).— Franska teatrar. På Odéon i
Paris har omsider Cottinefs stora hi-
storiska dram Vercingetorix" uppförts.
Francisque Sarcey skildrar på tragiko-
miskt sätt, huru länge Cottinet, som i
femton är arbetat på Vercingetorix",

blifvit af teaterdirektörer afspisad med
löften att pjesen skulle gifvas, till dess
nu ändtligen en ordhållig teaterchef
gripit saken an. Stycket lär emeller-
tid ej hafva gjort någon lycka. Sar-
cey menar, att det är ett aktningsvärdt,
men kyligt prosa-arbete utan energi,
men också ty värr utan klar plan;
emellertid lofordar lian teckningen af
Caesars politik i första akten och en
scen i femte akten. Om mademoiselle
Dux, som spelade Cambra's roll, säger
han på sitt vanliga, något rättframma
sätt, att hon mer liknade en grisett
från Montmartre än en druidprästinna.— Isin kritik öfver andra iParis
gifna stycken är Sarcey denna gång
lika missnöjd. Om operetten Patart
et C:ie" på Folies Dramatiques yttrar
han,att musiken ej hade en skuggaafori-
ginalitet och attVauthiers glädtighetvar
begrafningsartad, samt att m:lle Gil-
berte hade för sin framgång att tacka
endast sitt utseende, ej någon talang.— Sarcey gisslar de lättfärdiga, inne-
hållstoinma operetterna på le Nouveau
Théatre" och erinrar omBoileau's vers:

II faut meme en chansons du hon
sens et de Vart.

Om m:lle Amoldi i le Niéce ån
Tambour-major" skrifver han katego-
riskt, att hon Hingenting kan och icke
liar någon diktion".
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Daglisfa

Museer.

Konstflitföreningens museum i Åteneum onsdag, lör-
dag och söndag 12— 3.

Konstföreningens samlingariÅteneum alla dagar12—3.
Studentafdelningarnas etnografiska museum (Unionsg.

20), onsdag och fredag I—3, söndag 12—3.
Universitetets skulptursamling (kem. lab.) onsdag och

lördag I—2.

Cygnnei galleri i Brunnsparken alla dagar 9 f. m.—

7 e. m.

Nöjen idag.

Svenska Teatern: Hamlet, Kl. V2B e- m-
Finska Teatern: Pappilantuvassa. Saituri.Kl.V2B e.m.
Hotel Kamp: Konsert af Schmidts kapellkl. 9 e. m.
Åteneum: Konstutställning kl. 12—3 e. m.

Nöjen imorgon.

Alexanders teatern: Kamelianainen. Kl. 1/.28 e. m.

Societetshuset:Populär konsert. Kl. Vä8 e. m.

Hotd Kamp: Konsert af Schmidts orkester kl. 9 e.m.

Åteneum: Konstutställning kl. 12—3 e. m.

Annonsera

€&rQgram* Slaéei"
den kända verldens billigaste

tidning,

annonserna ytterst billig

/)/ / Hvarje annonsör får sig HL* /UOS.I tidningen hemsand vwo"

Grl*£ttiS.

A.nnonser emottagas å Nya Expressbyrån. N
ä,rden, midtemot portenEsplanadgatan 21, inne på g

Försumma e] att annonsera så länge
några iediya platser ännu

återstå.

Lösnummer iLaurcnts urbutik
och genom kolportörer.

«3^

Från ullandds teatrar.
Veckans program

Stockholm.
K. Operan: Romeo ocli Julia. — Faust. — Lohen-

grin. (Melba föreställningar.)
K.Bräm. T. Kusin Jacques. — Hemmet.
Södra T. Farinelli.
Wasa T. Lili.

Folk T. Galérslafven Rocambole.
Göteborgs Teater: Orientresan.
Kristiania Teater: Mester och Laerling.
Köpenhamn:

Kongl. Th.: Kunstnere (premiére.)
Dagmar Th.: Barberaren iSevilla.
Casino: Magdalena. — Den sköna Galathea.
Folk Th: Pak.

S:t Petersburg:
Maria T.: Aida.
Alex. Th.: ropa^ee cep.uie.
MichH T:' KoMiiaHbOHti.
Lilla Th.: Hamlet ("operan.)
Deutsch. Th.: So sind sie alle!

Paris:
Gr. opera: Rigoletto. — Samson et Delila.
Öp. comique: Mireille.
Com. fravgaise: I/Amour brode.
Oymnasp; Le Deputé de Bormbignac.

,Odéon: Le diplomate.
Vaudeville: Madaoie Sans-Géne (premiére.)
Varietes: Madame Satan.
Pakiu Boyal: Une Enquéte. — Nounou.
Porte-St.Martin. La dame de Monsoreau.

Berlin:
K. Opernh.: Carmen — Lohengrm.
K. Schauspielh.: Natalie. — Vasantasena.
Deutsches Th.: Man sagt! — Doktor Klaus.
Lessing Th.: Arme Maria (premiére.)
Berliner Th.: Chic. — Hamlet,
Friedrich W. Th.: Freund Felix.

d%? alliié €åra
Portmonåer,

Plånböcker och
Blomsterkort plysch,

ytterst billigt,
H. ELLMIN.Ny^sorter inkomma hvai

HB^Hfi////na parti- ochvecka
minutpris.

OSKAR FRÖBFAIG
Kasernaratan 46.

©p araßällarons
itftaumtJi^?iatag

rekommenderas benägen
åtanke

Ryska Braifeät
mgsliolaget

af år 1867
försäkrar billigast all slags
egendom genom

"WiHi» Porstén.
Bolagets General-Agent.

Kuvert f.Brefpapper &
med firma

i Dahlbergs pappershandel.
Hufvudaffär: Alexandersgatan 1

Filial: Skilnadcii 19
=j~7~"" "■■—■

—
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tszsnsm&m^sHssitissßß&Sß&emssß&iE .. t^xstssnxwi

A
Pr

ktiebolags
assjast,

Glasmästare ,ig ocl:

Ättika
Denaturerad Sprit

Telefon N:o 1359

Kajsaniemi vändLshus

illskau

G. A. Wicksiröm

Ravlntola & Blljaardi.
Itä Henrikink. 9.

Ruokapaikka.
Huoneita ynnä
Piano yksityisil-
le seuroille. Ko-
kouksia varten
löytyy huoneisto
erityisine käyfå-
vineen.
Kaisaniemenra-

vintolan suljem-
me yleisön suosi-
oon.
IG. A. Wickström.

Teater och Musik.
— Det förlofvade landet" brö-

derna Schönthans nya. glada lustspel,
liar gifvits iGöteborg,men tyckes icke
ens det kunna uppväcka göteborgames
konstentusiasm. Publiken var fögatal-
rik, ocli de. som voronärvarande, voro
icke nöjde. Det sades för en tid se-
dan, att af lir Eanfts hittils gifna
pjeser är det endast — „Stabstrumpe-
taren", som vunnit Götesorgspublikens
bifall. Häraf får man dock icke draga
den slutsatsen, att göteborgarnehafVa
små pretentioner på dramatisk konst.
Man läse, livad Göteborgs-Postenskrif-
ver härom.

Det kan ju liända, att ett eller an-
nat af Södra teaterns repertoariStock-
holm går iGöteborg. Menidet stora
hela är denna repertoar allt förunder-
lägsen för Göteborgs Stora teater, som
dock liar ett namn och en tradition
att taga vara på."

Hr Eanft beriktigar uppgiften om
att han tröttnat vid Göteborg genom
att iG. H. T. förklara, att han ..un-
der den första hälften af oktober ma-
nad inspelat den högsta bruttosumma,
som någon teaterdirektör på de senaste
10 åren under samma tid inspelat".
Som han vunnit detta resultat genom
en repertoar, som, enligt G.-P.. är
altför underlägsen för Göteborgs Stora" teater", tyckes det, som det just skulle
vara denna repertoar,som skulle vara
den mest inbringande.- i — Vasateatern iStocholm upp-
förde i onsdags den kända komedi-vå-
devillen "Lili".Hnfvudrollerna återgåf-
vos af fru Gastegren, Amelie och Anto-
nine, och hr Gastegren, Plinchard. Den
förra gaf en anslående och väl moti-;£ verad bild af så väl den naiva ungmön
som af den olyckligt gifta kvinnan och
at den ultra konservativa åldriga da-
Imen. Hr C. framstälde äfven med myk-

ken framgång de olika faserna af styk-
kets hjältes karakter. Den ståtlige
onkelns parti innehades af hr Kellberg,
som däri väckte åtskillig munterhet,
och de la Grangés roll återgafs af hr
Rönnblad.

Bifallet af den rätt talrikapubliken
var lifiigt och gaf sig särskildt luft
efter några af fru Gastegrenskupletter.

Lepons de frän-
pais et
(théorie
que).

Mademolselle Haiißter,
Passagen trp. E. Ivån
chez elle de 10

— n,3

§65.!

CAFÉET
Ö. Henriks-

gatan1.
Kaffe,

The,
LäskdryckeTf

goda
Piroger.

Cigarrer
och

Cigaretter
till

vanliga priser.

Dagligennyrostadt
KAFFE.

godakvalitéer,
billiga, priser.

Rabatt för restaura
tioner och åter-

försäljare.

Hilma Ingberg.
Östra Henriksga-

tan N:o 1.
Telefon N:o 1605.

Wirafa <3a6rißs

Prässjäst.
Denaturerad Sprit.

KfSSSK

Ils [flpplOljls jd'anglais i
et prati- Pianostammare,

Vinkelgatan 12
■<"*Te

Ajimälningar emottagas
äfven i hr A. Lindgrens

Undervisning

välläsning ocn Dekfamafion
Cmelie HDegGrfiolm

Östra Brunnsparken N:o II

Telef. 627. M
Alexandersg. 42

"«<MM»«tt««M»«4M>S»tt4»O&<»4MMM»«MH>ITapcfer & Bårder ii
8 Unionsgatan 32. J

smakfullt urval. i \

tJCertnan cfiuls. i

hfeldrisk Beivsninq.
Kontrakt om elek-

trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Belys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.

stadsb]


